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Innledning

Disponeringsskrivet er Politidirektoratets (POD) styringsdokument til politidistrikt,
særorgan og andre enheter for driftsåret 2019. Disponeringsskrivet bygger på
tildelingsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Politiet mot 2025,
digitaliseringsstrategien og flerårig virksomhetsplan (FVP). Rammer, krav og
prioriteringer for etaten samlet sett og for den enkelte enhet, konkretiseres i
disponeringsskrivet.
Konkretisering av oppdrag som er varslet i disponeringsskrivet blir sendt til enhetene
med henvisning til det aktuelle oppdraget. Eventuelle nye oppdrag eller endringer i de
økonomiske rammebetingelsene for driften gjennom 2019, formidles som nummererte
rettelser og tillegg til disponeringsskrivet.
Disponeringsskrivet er ikke uttømmende for hvilke oppgaver politi- og lensmannsetaten
skal utføre. Utover de krav og prioriteringer som omtales i disponeringsskrivet, legger
POD til grunn at den løpende virksomheten videreføres og utvikles innenfor gjeldende
regelverk, instrukser og tidligere pålegg og oppdrag som ikke er avsluttet.
Styringsinformasjon blir kommunisert i disponeringsskrivet, i tillegg til eventuelle
rettelser og tillegg. Kilden gir utfyllende informasjon på en rekke områder, og skal brukes
i større grad fremover der det er hensiktsmessig. Når nye måter å arbeide på, enten
gjennom nye arbeidsprosesser eller nye verktøy innføres, skal tidligere arbeidsmåter
avvikles.
På bakgrunn av Reglement for økonomistyring § 4 pkt. a og b understreker POD alle
enheters ansvar for å nå fastsatte mål og resultatkrav innenfor rammen av disponible
midler. Arbeidsprosesser og arbeidsmiljø har stor betydning for resultatoppnåelse.
Risikovurdering med fokus på balanse mellom ressursinnsats, resultatoppnåelse,
hensynet til personellet, tilgangen til verktøy/materiell og omdømme skal gjennomføres
av alle enhetene. Risikovurderinger viser vanligvis de negative konsekvensene. Politiet
skal finne forbedringstiltak for å motvirke de negative konsekvensene og oppnå effektiv
resultatoppnåelse gjennom et godt arbeidsmiljø. I styringen og ledelsen av politiet vil
POD også legge vekt på enhetenes rolle som faglig rådgiver til direktoratet, som ledd i
PODs dialog med JD.
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Overordnede mål

Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være ledd i
samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet
og alminnelige velferd for øvrig, jf. politiloven § 1.
Stortinget setter gjennom den årlige budsjettproposisjon (Prop. 1 S) mål og føringer for
politiet. JD operasjonaliserer Stortingets vedtak i tildelingsbrevet til POD. Videre angir
Riksadvokaten mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i eget rundskriv.

2.1 Overordnede mål fra JD
Politi- og lensmannsetaten er en av virksomhetene i justis- og beredskapssektoren, og
skal sammen med de øvrige virksomhetene bidra til at justissektorens mål oppnås.
Politiet skal løse sitt oppdrag innenfor sektorens mål. Følgende mål gjelder for 2019, jf.
Prop. 1 S (2018-2019):
Straffesakskjeden

-

en mer effektiv straffesakskjede
styrke forebyggingen av kriminalitet
redusere alvorlig kriminalitet

Samfunnssikkerhet og beredskap

-

redusere sårbarhet i samfunnet
styrke samhandling i beredskap og
krisehåndtering
kunnskapsbasert forebygging

-

Migrasjonskjeden

-

rask retur av personer uten lovlig
opphold
få personer med opphold på feil
grunnlag

Tildelingsbrevet detaljerer justis- og beredskapssektorens mål til fem
virksomhetsspesifikke mål for politi- og lensmannsetaten. Disse tar utgangspunkt i
politiets samfunnsoppdrag. De virksomhetsspesifikke målene er rammen for JDs mål og
resultatforventninger til politiet i 2019. I rapporteringen til departementet skal POD
vurdere måloppnåelsen på disse virksomhetsspesifikke målene. Nærpolitireformen er den
høyest prioriterte utviklingsoppgaven i politiet frem mot 2020. Nærpolitireformens mål
skal bidra til at politiet forbedrer evnen til å levere på de viksomhetsspesifikke målene
(se figur 1 under) og på samfunnsoppdraget. JD har forutsatt at politibemanningen øker
også i 2019, slik at målet om to politifolk per 1 000 innbyggere nås i løpet av 2020. Den
enkelte enhets resultater, effekter og gevinster av reformen skal komme tydelig fram i
rapporteringen til POD.

Virksomhetsspesifikke mål for
Politi- og lensmannsetaten i 2019

Nærpolitireformens effektmål

1.

Befolkningens trygghet og sikkerhet
ivaretas

1.

Et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi med god
lokal forankring og samhandling

2.

Redusere kriminalitet gjennom effektiv
forebygging

2.

Et mer enhetlig politi som leverer likere polititjenester
med bedre kvalitet i hele landet

3.

Effektiv straffesaksbehandling med
høy kvalitet

3.

Et politi med mer målrettet innsats på forebygging,
etterforsking og beredskap

4.

Alle som oppholder seg i Norge har
avklart identitet og lovlig opphold

4.

Et politi med bedre kompetanse og kapasitet, som
deler kunnskap og lærer av erfaringer

5.

Tilgjengelige tjenester med god
service.

5.

Et politi som skaper bedre resultater i en kultur preget
av åpenhet og tillit gjennom god ledelse og aktivt
medarbeiderskap

6.

Et politi som arbeider mer effektivt ved å ta i bruk
bedre metoder og ny teknologi

FIGUR 1 VIRKSOMHETSSPESIFIKKE MÅL FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN 2019 OG
NÆRPOLITIREFORMENS EFFEKTMÅL

2.2 Politiet mot 2025: strategiske tema og mål for politiet
Politiet mot 2025 brukes i arbeidet med å nå de virksomhetsspesifikke målene for politiog lensmannsetaten fra JD. I Politiet mot 2025 er det definert fire strategiske temaer mot
2025 og 12 strategiske mål fram mot 2020. De strategiske temaene og målene tar opp i
seg JD sine overordnede mål og prioriteringer
Styringsindikatorene, oppdragene og rapporteringskravene POD gir til underliggende
enheter, skal bidra til å nå de 12 strategiske målene innenfor de rammene som fordeles.
Styringsindikatorer, oppdrag og rapporteringskrav knyttet til de strategiske målene er
beskrevet i vedlegg for "Styringsindikatorer 2019", "Oppdrag 2019" og
"Rapporteringskrav 2019".
Alle enheter skal vurdere sin egen måloppnåelse av de strategiske målene som en del av
rapporteringen til POD. Dette skal inkludere effektene for befolkningen og samfunnet.
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FIGUR 2 STRATEGISKE MÅL 2017 – 2020

2.3 Politidirektørens prioriteringer for 2019
Politidistriktene gjennomførte siste del av strukturdelen av nærpolitireformen i 2018 og
er nå godt i gang med kvalitetsdelen av reformen. De nye organisasjonene i distriktene
må gå seg til med nye arbeidsprosesser. Dette vil kreve oppmerksomhet også i 2019.
Over tid har distriktene opparbeidet seg økte restanser og lenger saksbehandlingstid for
straffesaker samtidig som det er en svak oppgang i responstiden. I 2019 må fokus være
på resultater i form av redusert responstid og nedgang i restanser. God balansering av
drift og utvikling blir avgjørende for å lykkes. I 2019 må drift prioriteres fremfor utvikling
dersom utviklingen ikke på kort sikt vil forbedre driften. På bakgrunn av dette blir det
nødvendig å begrense kompetansehevende tiltak/konferanser. Det vises til gjennomgang
av konferanser i politiet i NLG oktober 2018. En revidert oversikt for konferanser for
2019 vil bli gjennomgått i NLG i februar. Nasjonale konferanser skal godkjennes av POD.
For å sikre at målene i politiets strategi nås frem mot 2020, har politidirektøren besluttet
prioriteringer for politiet i 2019. Nærpolitireformen er den høyest prioriterte
oppgaven i politiet frem mot 2020. I 2019 skal tiltak begrenses til det etaten absolutt må
lykkes med for å få til en god gjennomføring av nærpolitireformen. Politiet må sørge for
at kvalitetsdelen av reformen gjennomføres. Det forutsetter at politiet er tilgjengelig for
befolkningen og nås raskt ved nød og behov for øyeblikkelig hjelp. Det forventes at
politiet kan synliggjøre positive effekter for befolkningen og samfunnet som følge av
endringene som er iverksatt. Tilstrekkelig kapasitet er en forutsetning for å oppnå
resultater. Politiet skal i 2019 hente inn etterslep i tidligere finansiert bemanningsvekst
ved å ansette flere nyutdannede fra Politihøgskolen. Kriminalitetsforebygging er
politiets primærstrategi på alle virksomhets- og kriminalitetsområder. Bruk av virkemidler
og tiltak fra alle virksomhetsområder må ses i sammenheng.
Politiets prioriteringer for 2019:


Prioriterte resultatområder

Disponeringsskriv for politi- og lensmannsetaten 2019

Side 7 av 23






Kriminalitetstyper: vold og seksuelle overgrep mot barn og særlig sårbare
grupper, arbeidslivskriminalitet, samt ungdomskriminalitet og kriminelle
gjengangere
Tjenester: reduserte straffesaksrestanser, retur av personer uten lovlig opphold
og responstid for hendelser som omfattes av «Alarm» og «Prioritet 1»

Prioriterte tiltak
 Styrke bemanningen i politidistriktene gjennom å hente inn etterslep i tidligere
finansiert bemanningsvekst.
 Videreutvikle de seks prioriterte funksjonene og samhandlingen mellom dem,
herunder styrke kunnskapsbasert forebygging, samt utvikle kompetanse innenfor
digitalt politiarbeid
 Starte innføring av nye pass og nasjonalt ID-kort
 Styrke kommunikasjon internt og eksternt
 Forbedre sikringen av politiets objekter

Nærmere beskrivelse av prioriteringene
Kriminalitetsforebygging er politiets primærstrategi, og vil sammen med prioriteringene
for 2019 få en særskilt oppfølging fra POD. Alle enheter skal innrette sin virksomhet for å
støtte opp under denne strategien innenfor alle politiets virksomhetsområder. Det vises
videre til Riksadvokatens mål- og prioriteringsrundskriv for straffesaksbehandlingen, som
angir hvilke kriminalitetstyper som skal gis høyest prioritet. Både forebyggende og
reaktive tiltak skal benyttes for å nå de virksomhetsspesifikke målene for politi- og
lensmannsetaten.
I 2019 skal politiet iverksette tiltak rettet inn mot drift og utvikling, digitalisering og
kommunikasjon for å realisere de virksomhetsspesifikke målene for politi- og
lensmannsetaten. .
Nedenfor gis det en overordnet beskrivelse av hovedprioriteringene.
Prioriterte resultatområder:
Kriminalitetstyper:
Bekjempelse av vold og seksuelle overgrep er fortsatt prioritert. Dette gjelder særlig vold
og seksuelle overgrep mot barn og andre særlig sårbare grupper slik det defineres av
straffeloven. Utfordringene på dette området i det digitale rom, og sammenhengen med
fysiske overgrep, er avgjørende å vie oppmerksomhet. En økning i antallet slike saker vil
kreve en ytterligere forsterket innsats og kompetanseheving, herunder videreutvikling av
tjenestetilbudet ved Støttesentrene for kriminalitetsutsatte.
Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og inndragning av utbytte fra straffbare handlinger
er høyt prioritert i 2019. En samordnet innsats mot arbeidslivskriminalitet er avgjørende
for å ivareta oppslutningen i samfunnet om finansieringen av velferdsstaten,
konkurransevilkårene i næringslivet, rettssikkerhet, trygghet og lovlige lønns- og
arbeidsvilkår for arbeidstakere, tilliten til myndighetene samt trygghet for kvalitet og
leveringsdyktighet ved kjøp av varer og tjenester.
Politiets innsats overfor ungdomskriminalitet og kriminelle gjengangere skal styrkes i
2019. Ungdomskriminalitet bekjempes best med tidlig forebyggende innsats. Målet er å
hindre rekruttering til kriminalitet og tilbakefall hos unge lovbrytere. Målrettet innsats
mot kriminalitet i ungdomsmiljøer, og tiltak som hindrer rekruttering til etablerte
kriminelle miljøer og gjengkriminalitet, har høy prioritet.
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Tjenester:
Straffesaksrestansene skal reduseres. Politidistrikt som har høy restansegrad skal
redusere denne. Prioriteringen av straffesaksrestanser må sees i sammenheng med
overordnede forventninger om økt oppklaring og kortere saksbehandlingstid, spesielt
innenfor prioriterte saksområder.
POD forventer fortsatt høy prioritet av returområdet og resultatkrav knyttet til retur av
personer uten lovlig opphold.
Det er i forbindelse med stortingsbehandlingen av nærpolitireformen uttrykt klare
politiske forventninger knyttet til aksesstid på nødnummer 112 og responstid for
hendelser som omfattes av «Alarm» og «Prioritet 1». I 2019 forventer POD at minimum
95 % av 112-anropene besvares innen 20 sekunder, og det forventes en gradvis nasjonal
reduksjon i responstid, særlig gjennom reduksjon av variasjoner i responstiden gjennom
døgnet, uken og igjennom året.
Prioriterte tiltak
Styrke politibemanning
Stortinget har over tid finansiert en økning i politibemanning. Ved utgangen av 2018 lå
politiet under den finansierte bemanningen. Økt bemanning skal prioriteres for å gi økt
kapasitet bedreresultatoppnåelse. POD prioriterer i budsjettfordelingen for 2019
politidistriktene for å gi et bidrag til å hente inn etterslep i bemanning. Distrikt som har
etterslep forutsettes å benytte disse, og eventuelt egne midler, for å øke
politibemanningen. Det er en nasjonal dugnad for å styrke politidistriktene ved å trekke
ut ressurser fra nasjonale utviklingsprosjekter, POD og særorgan. Det krever også at
distriktene om nødvendig gjør interne omprioriteringer.
Videreutvikle de seks prioriterte funksjonene:
Innføringen av de seks prioriterte funksjonene har prioritet i 2019. En balansert
videreutvikling av de seks prioriterte funksjonene og samhandlingen mellom dem,
styrking av kunnskapsbasert forebygging, samt utvikling av kompetanse innenfor digitalt
politiarbeid, vil bli tett fulgt opp. Det vil bli gjennomført en evaluering av de seks
prioriterte funksjonene i 2019. Det legges til grunn en forventning om økt kvalitet og at
det synliggjøres flere effekter av nærpolitireformen.
Det rapporteres på innføringen av de seks prioriterte funksjonene opp mot
akseptansekriteriene.
Starte innføring av nye pass og nasjonalt ID-kort:
Innføring av nye pass og nasjonale ID-kort er et omfattende arbeid for store deler av
politi- og lensmannsetaten. Det er vesentlig at politiet gjennomfører iverksettingen godt.
For politiets omdømme er det kritisk å lykkes med dette.
Styrke kommunikasjon internt og eksternt:
I tillegg til råd til befolkningen, skal politiet bli bedre til å kommunisere resultater av
politiets arbeid internt og eksternt. Politiets ledere skal ta en mer aktiv rolle både i
internkommunikasjonen og samfunnsdebatten. Kommunikasjonen skal preges av
åpenhet, medvirkning og politiets verdier.
Forbedre sikringen av politiets objekter:
Det skal gjøres nødvendige tiltak knyttet til grunnsikring av skjermingsverdige objekter i
politiet i henhold til PODs fastsatte femårige plan for objektsikring. Lukking av avvik for
skjermingsverdige objekter skal være gjennomført i løpet av 2020.
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Styringsindikatorer, oppdrag og rapporteringskrav

For å imøtekomme pålegg og krav, og for å sikre relevant styringsinformasjon, fastsetter
POD styringsindikatorer, oppdrag og rapporteringskrav for politiet i 2019.


Styringsindikatorer, sammen med rapporteringskrav, måler eller beskriver hvorvidt
virksomheten når sine mål. Et konkret ambisjonsnivå på en styringsindikator sier noe
om hvilke resultater som skal oppnås i den aktuelle perioden. En indikator kan gi
indikasjoner på måloppnåelse på flere overordnede målsettinger, men må suppleres
med kvalitative vurderinger av måloppnåelse.



Et oppdrag er et nytt tiltak avgrenset i tid, rettet mot å forbedre drift eller utvikling
av virksomheten. Oppdrag som allerede er gitt, skal ikke gis på nytt, men følges opp
gjennom faglig dialog eller rapportering i den utstrekning det er nødvendig.



Et rapporteringskrav er en forespørsel om informasjon. POD etterspør denne
informasjonen for å vurdere, og dokumentere måloppnåelse i driftsåret, samt for å
drive fagutvikling og faglig rådgivning. Rapporteringskravene for 2019 blir lagt inn i
PSV så snart som mulig etter at disponeringsskrivet er godkjent.

Styringsindikatorer, oppdrag og rapporteringskrav fremgår av vedleggene
"Styringsindikatorer 2019", "Oppdrag 2019"og "Rapporteringskrav 2019". I tabellen
nedenfor har indikatorene sitt oppheng til det strategiske målet der sammenhengen
antas å være størst. POD viser til vedlegg "Styringsindikatorer 2019" for krav til den
enkelte enhet.
Strategisk mål

Styringsindikator

Nr.

Nasjonalt resultatkrav
2019

Forebygge
målrettet og i
samarbeid med
andre

Forebygging gjennom
forvaltning

1

5 000 bekymringsmeldinger

Forebygge
målrettet og i
samarbeid med
andre

Ruspåvirket kjøring

2

4 518

Forebygge
målrettet og i
samarbeid med
andre

Fartsovertredelser

3

10 533

Etterforske
effektivt med høy
kvalitet

IPA >3 md.

4

10,4 % restansegrad

Etterforske
effektivt med høy
kvalitet

IPA > 12 md.

5

I tillegg til restansegrad
synliggjøres antall restanser i
PSV.
1,6 % restansegrad

Disponeringsskriv for politi- og lensmannsetaten 2019

I tillegg til restansegrad
synliggjøres antall restanser i
PSV.

Side 10 av 23

Strategisk mål

Styringsindikator

Nr.

Etterforske
effektivt med høy
kvalitet

Andel voldssaker med
særskilt frist avgjort innen
frist (90 dager)

6

Etterforske
effektivt med høy
kvalitet

Andel saker med person u/18
innen frist (42 dager)

7

Nasjonalt resultatkrav
2019
80 % innen frist
I tillegg til andel innen frist
synliggjøres gjennomsnittlig
saksbehandlingstid i PSV.
80 % innen frist

I tillegg til andel innen frist
synliggjøres gjennomsnittlig
saksbehandlingstid i PSV.
Etterforske
effektivt med høy
kvalitet

Tilrettelagte avhør

8

100 % innen frist

Etterforske
effektivt med høy
kvalitet

Saksbehandlingstid
voldtektssaker

9

130 dager

Forbedre respons
og beredskap

Responstid 80 %

10

< 2 000

De nasjonale ambisjonene for
responstid i 2019 for 80
persentilen innenfor de ulike
innbyggerkategoriene er
< 2 000 – 30 minutter

2 000-20 000

2 000-20 000 – 19 minutter

>20 000

>20 000 – 11 minutter

Forbedre respons
og beredskap

Aksesstid

11

Min. 95 % innen frist

Andre krav til
tjenesten

Uttransportering med tvang

12

6 000 totalt

Andre krev til
tjenesten

Oversitting i arrest

13

4 890 differensieres per
politidistrikt
Oversitting skal unngås

Andre krav til
tjenesten

Barn i arrest

14

Personer under 18 år bør ikke
settes i arrest

TABELL 1 STRATEGISKE MÅL OG STYRINGSINDIKATORER I POLITIETS STYRINGSVERKTØY (PSV)

Særorgan og øvrige enheter skal bidra til å forbedre tjenesten innenfor de prioriterte
kriminalitetsområdene på deres respektive fagområder. Særorganene har i hovedsak fem
overordnede ansvarsområder:
 Tjenester til publikum/egne saker
 Bistandsrollen
 Forvaltningsansvar for fag- og metodeutvikling for de fagområder dette besluttes.
 Utdanning, kompetanse og faglig formidling
 Behandlingsansvar, og for noen områder IKT prosessforvalter
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I tillegg vil vedleggene "Oppdrag 2019" og "Rapporteringskrav 2019" også inneholde
oppdrag og rapporteringskrav som gjelder særorgan og øvrige enheter.

4

Ressurser

4.1 Budsjettrammer 2019
Budsjettet for 2019 er innrettet for å styrke politidistriktenes handlingsrom, de prioriterte
områdene og satsinger gjengitt i Tildelingsbrevet1 fra JD, samt å gjennomføre
reformrelaterte utviklingsoppgaver.
Samtidig fører en presset økonomisk situasjon for etaten samlet sett til at det stilles
effektiviseringskrav til samtlige enheter i 2019, utover ABE-reform og gevinstkrav fra
nærpolitireform.

Enhet
Politidistrikter
Oslo politidistrikt
Øst politidistrikt
Innlandet politidistrikt
Sør-Øst politidistrikt
Agder politidistrikt
Sør-Vest politidistrikt
Vest politidistrikt
Møre og Romsdal politidistrikt
Trøndelag politidistrikt
Nordland politidistrikt
Troms politidistrikt
Finnmark politidistrikt
Særorgan
Utrykningspolitiet
KRIPOS
ØKOKRIM
Politiets utlendingsenhet
Nasjonalt ID-senter
PHS (belastningsfullmakt)
Fellesfunksjoner
Politiets Fellestjenester
Politiets IKT-Tjenester
POD, drift og utvikling
Politidirektoratet
Felles nasjonale driftsutgifter
Utviklingsportefølje
Udisponert
Totalsum

1

2018
12 651 159 000
3 126 109 000
1 635 766 000
799 079 000
1 433 027 000
625 881 000
1 043 833 000
1 203 640 000
508 435 000
924 296 000
568 001 000
428 872 000
354 220 000
1 678 938 000
127 439 000
695 749 000
198 870 000
598 515 000
38 416 000
19 949 000
1 271 574 000
283 935 000
987 639 000
1 261 285 000
329 028 000
410 097 000
522 160 000
16 862 956 000

2019
13 291 467 000
3 259 813 000
1 749 870 000
832 873 000
1 502 729 000
655 880 000
1 096 938 000
1 269 817 000
536 714 000
968 557 000
593 535 000
454 314 000
370 427 000
1 662 197 000
128 097 000
711 525 000
203 503 000
545 635 000
40 471 000
32 966 000
1 545 106 000
303 091 000
1 242 015 000
1 231 680 000
302 449 000
386 387 000
540 962 000
1 882 000
17 730 450 000

Endring kroner Endring %
640 308 000
133 704 000
114 104 000
33 794 000
69 702 000
29 999 000
53 105 000
66 177 000
28 279 000
44 261 000
25 534 000
25 442 000
16 207 000
-16 741 000
658 000
15 776 000
4 633 000
-52 880 000
2 055 000
13 017 000
273 532 000
19 156 000
254 376 000
-31 487 000
-26 579 000
-23 710 000
18 802 000

5,1 %
4,3 %
7,0 %
4,2 %
4,9 %
4,8 %
5,1 %
5,5 %
5,6 %
4,8 %
4,5 %
5,9 %
4,6 %
-1,0 %
0,5 %
2,3 %
2,3 %
-8,8 %
5,3 %
65,3 %
21,5 %
6,7 %
25,8 %
-2,5 %
-8,1 %
-5,8 %
3,6 %

865 612 000

5,1 %

Jf. også Prop 1 S (2018-2019) og budsjettforliket
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Tabell 2 Budsjett 2019, Kap. 440 post 01

I budsjett for politiets enheter 2019 gis en samlet oversikt over budsjettrammer og
justeringer for den enkelte enhet. Nærmere beskrivelse av budsjettet for den enkelte
enhet, og eventuelle øremerkinger, fremgår av vedlegget "Forklaring på budsjett for
politiets enheter 2019".
Forutsetninger for budsjettinnretningen
Budsjettrammen er uten justeringer for mer- eller mindreforbruk i 2018. Beslutning om
aktuelle overføringer vil ikke foreligge før våren 2019 når POD mottar brev fra JD om
etatens overføringer fra 2018 til 2019.
Budsjettinnretning for 2019 skal legge til rette for budsjettbalanse. I dette ligger en
forutsetning om at alle enheter skal iverksette korrigerende tiltak for å unngå
merforbruk, dersom det ikke er en plan for inndekning av dette som er avklart med POD
på forhånd.

4.2 Nye tiltak/satsing
Nye politiårsverk
Regjeringen har fastsatt at de arbeider for å nå målet om to polititjenestepersoner per
1000 innbyggere innen 2020. For 2019 er politi- og lensmannsetaten tildelt 50 mill.
kroner til å tilsette nye politiårsverk med en helårseffekt på inntil 200 mill. kroner i 2020.
Dette tilsvarer om lag 186 politiårsverk med virkningstidspunkt tilpasset den økonomiske
fordelingen for disse. Tildelingen er øremerket til ansettelse av nye politiårsverk.
POD har omprioritert 100 mill. kroner med en forutsetning om at dette benyttes til å
hente inn etterslep på tidligere finansierte stillinger. Ut over dette forutsettes det at
distriktene selv prioriterer å finne handlingsrom for nødvendige ansettelser.
Etablering av nasjonalt datakrimsenter (NC3)
Det er besluttet å etablere nasjonalt datakrimsenter ved Kripos innen utgangen av 2021.
Tiltaket skal finansieres gjennom omfordeling av budsjettrammen mellom enhetene i
etaten. For 2019 tilføres Kripos 20 mill. kroner til formålet som er forutsatt anvendt til
nødvendige investeringer, samt fem av de nye politiårsverkene.
Arbeidslivskriminalitet
Politi- og lensmannsetaten er i 2019 tildelt 5,2 mill. kroner til økt satsing innenfor
arbeidslivskriminalitetsområdet.
Avdekke juks i utlendingsforvaltningen
Politi- og lensmannsetaten er i 2019 tildelt 4,52 mill. kroner til å styrke politiets arbeid
mot juks i utlendingsforvaltningen, blant annet ved å styrke ID-kontroll i førstelinjen,
med å kalle tilbake oppholdstillatelser gitt på feil grunnlag, og øke bruken av DNA-testing
i familiesaker. Midlene er fordelt mellom politidistriktene Sør-Øst, Møre og Romsdal,
Agder og Finnmark.
Styrking av drift i politidistriktene
Distriktene tildeles i 2019 100 mill. kroner som fordeles pro rata mellom enhetene.
Midlene skal sikre at etterslep i bemanningskravet pr. 31.12. 2018 innhentes, og at
resultatene styrkes iht. prioriteringer for 2019.
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Styrke etterforskningen av vold og overgrep mot barn
Politi- og lensmannsetaten er i 2019 tildelt 37 mill. kroner øremerket til å styrke
etterforskningen av vold og overgrep mot barn. I tråd med Stortingets føringer skal det
ved anvendelse av midlene særlig ses hen til styrking av påtaledelen av
straffesaksbehandlingen.

4.3 Effektivisering/gevinst/budsjettiltak og ABE-kutt
Det er avgjørende at politi- og lensmannsetaten iverksetter kostnadseffektiviserende
tiltak som reelt frigjør budsjettmidler. Dette er nødvendig for å imøtekomme regjeringens
avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) og gevinstkrav satt for
gjennomføring av nærpolitireformen. Slike tiltak er også nødvendige for å finansiere økte
drifts- og forvaltningskostnader, og for å styrke det økonomiske handlingsrommet.
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform – ABE
Som følge av regjeringens pålegg om 0,5 % ABE, reduseres rammen til alle enheter
tilsvarende. For 2019 utgjør dette om lag 85,5 mill. kroner, hvilket er fordelt pro rata.
POD forutsetter at enhetene arbeider aktivt for å iverksette effektiviseringstiltak som
forhindrer at dette blir et rammekutt som rammer polititjenestene.
Nærpolitireformen – budsjettgevinster
Som følge av nærpolitireformen, med strukturendringer og økt bruk av fellestjenester, er
det stilt krav til budsjettgevinster. For 2019 er gevinstpotensialet fra nærpolitireformen
anslått til å være om lag 42 mill. kroner. Følgelig forutsettes det i 2019 at underliggende
enheter vil kunne frigjøre midler i denne størrelsesorden. Gevinstpotensialet er primært
relatert til etablering av felles anskaffelser. Etaten er pålagt et samlet effektiviseringskrav
fra regjeringen på 71,7 mill. kroner i 2019, underdekningen på 29,7 mill. kroner
håndteres gjennom øvrige budsjettiltak.
Budsjettiltak
For å finansiere driftskonsekvenser av utviklingsprosjekter pålegges enhetene ytterligere
effektiviseringskrav. Midlene omdisponeres for å styrke budsjettet til enhetene som får i
oppdrag å drifte og forvalte de nye tiltakene. Budsjettiltakene anses som nødvendige for
å sikre en mest mulig effektiv utnyttelse av politi- og lensmannsetatens totale ramme. I
tillegg er enkelte enheter pålagt konkrete effektiviseringskrav knyttet til konsulent- og
overtidsbruk.
Innføring av trekkberegningsmodul for namsmannen
Trekkmodulen ble implementert i slutten av november. Trekkmodulen er et verktøy hvor
opplysninger om skyldneres lønn og ytelser nå innhentes og et eventuelt utleggstrekk
beregnes automatisk.

4.4 Konsekvensjusteringer
Konsekvensjusteringene synliggjør budsjettmessige konsekvenser av tidligere års
beslutninger. For politi- og lensmannsetaten kan konsekvensjusteringer for 2019 i
hovedsak2 deles inn i følgende kategorier:
Lønns- og priskompensasjon
2

For fullstendig oversikt over konsekvensjusteringer vises det til konsekvensjustert budsjett for 2019.
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Kompensasjon for pris- og lønnsvekst er tildelt enhetene som følge av statlig
lønnsoppgjør og prisomregning på ordinær måte. For 2019 er det fordelt 398 mill. kroner
som følge av lønnsoppgjøret. Av dette er 268,1 mill. kroner tildelt enhetene i rettelser og
tillegg nr. 99 i 2018. Priskompensasjon utgjør i 2019 103 mill. kroner.
Finansiering av nye stillinger fra 2018
Politi- og lensmannsetaten er i 2019 tildelt 258,9 mill. kroner som følge av
helårsvirkningen av nye politistillinger i 2018.
Nye pass og nasjonale ID-kort
Midlene som etaten er tilført for å implementere ny pass- og ID-kortløsning, dekker ikke
de totale kostnadene som forventes. For 2019 er det blant annet et merbehov knyttet til
inndekning av mellomfinansiering av drifts- og forvaltningskostnader. Deler av dette
merbehovet er finansiert over Prop. 1 S. Distriktene skal i samarbeid med PFT eiendom
ferdigstille ombygging og sikring av besluttede lokasjoner for utstedelse av pass,
nasjonalt ID-kort og dokumenter i utlendingsforvaltningen. Kostnader til ombygging
forutsettes dekket innenfor politidistriktenes ramme.
Nye helikoptre
Det skal i 2019 leveres tre nye helikoptre til politiet. Disse skal erstatte de som brukes i
dag. De nye helikoptrene har bedre transportkapasitet og lengre rekkevidde enn dagens
helikoptre, og vil styrke politiets innsatsevne. Politi- og lensmannsetaten er tildelt
ytterligere 157,2 mill. kroner, totalt 260 mill. kroner, i 2019 for denne anskaffelsen.
Nasjonale beredskapsressurser
Nasjonale beredskapsressurser (NB) må kunne respondere raskt i akutte tilfeller og
innenfor sine respektive oppdrag, i henhold til PBSII. NB ved det fremtidige nasjonale
beredskapssenteret ble i 2018 tildelt 30 mill. kroner. Dette var midler som skulle gå til
investeringer for å styrke og øke innsatsevnen og mobiliteten for NB. Som følge av økte
varige kostnader ved etablering av det nasjonale beredskapssenteret, videreføres denne
tildelingen også i 2019.

4.5 Årsverksfordeling 2019
Nye politiårsverk skal primært utlyses som politibetjent 1 rettet mot nyutdannede, men
det er også anledning til å utlyse stillingene i andre tjenestemannskategorier (08.305)
hvis andre vektige grunner tilsier dette. Årsverksfordelingen følger av tabellen nedenfor,
og de fordelte politiårsverkene legges til resultatkravet pr 31.12.2019. Det er ikke laget
en opptrappingsplan for når årsverkene skal være bemannet, men POD forutsetter at alle
er tiltrådt i stilling i 2019.
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Enhet
Finnmark politidistrikt
Troms politidistrikt
Nordland politidistrikt
Trøndelag politidistrikt
Møre og Romsdal politidistrikt
Vest politidistrikt
Sør-Vest politidistrikt
Agder politidistrikt
Sør-Øst politidistrikt
Oslo politidistrikt
Øst politidistrikt
Innlandet politidistrikt
Kripos
Ufordelt
Totalt

Nye årsverk
10
8
11
15
11
17
5
11
11
36
31
8
5
7
186

TABELL 3: FORDELING AV ÅRSVERK

4.6 Budsjettfullmakter
Budsjettfullmaktene til politidistrikt, særorgan og tjenesteleverandører fremgår av
Instruks for Virksomhetsstyring punkt 4.3.2. Instruksen er ikke oppdatert med endringer
i kontoplan fra 2014, endringer i føring av enkelte refusjoner eller endringer som følge av
nærpolitireformen.
Kap. 414 post 01 og kap. 466 post 01
I forbindelse med at ansvaret for tilrettelagte avhør ble overført fra domstolene til politiet
i oktober 2015, har politi- og lensmannsetaten fått fullmakt til å belaste kap. 414:
Forliksråd og andre domstolutgifter post 01 og kap. 466: Særskilte straffesaksutgifter
m.m. post 01 med utgifter til forsvarer, bistandsadvokat, tolk, vitner og følgepersoner.
Kap 414 post 21 Spesielle driftsutgifter
POD delegerer fullmakt til enhetene til å belaste kap. 414 Forliksråd og andre
domstolutgifter, post 21 Spesielle driftsutgifter i 2019. Posten dekker utgifter til
godtgjørelse og kjøregodtgjørelse til forliksrådenes medlemmer og nødvendige
kompetansehevende tiltak.
Kap 471 post 71 Erstatningsansvar m.m.
POD delegerer fullmakt til enhetene til å belaste kap. 471 post 71. Posten skal benyttes
når staten blir dømt eller har inngått forlik om å betale erstatning fordi staten er
ansvarlig etter ulovfestede erstatningsrettslige regler. Posten kan også benyttes når
staten blir dømt til å betale motpartens saksomkostninger. Forsinkelsesrenter av
erstatningskrav og saksomkostninger som påløper frem til en måned etter at dommen
ble rettskraftig, belastes posten. Hvis beløpene overskrider 2 mill. kroner, skal
postmottak POD varsles.
Kap. 471 post 71 Erstatning i anledning av straffeforfølgning
POD delegerer fullmakt til enhetene til å belaste kap. 471 post 72. Posten skal benyttes
ved erstatning i anledning straffeforfølgning. Posten skal benyttes for erstatning etter
straffeprosesslovens kap. 30 og 31 og ved dekning av motpartens sakskostnader etter
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straffeprosessloven kapittel 30, § 438. Det er Statens sivilrettsforvaltning som avgjør
krav om erstatning etter straffeforfølgning og utbetaler erstatning. Når staten blir dømt
til å betale motpartens saksomkostninger etter straffeprosesslovens § 438, belastes
utbetalingen også post 72. Forsinkelsesrenter av sakskostnadene som påløper frem til en
måned etter at dommen ble rettskraftig belastes kap. 471 post 72. Hvis beløpene
overskrider 2 mill. kroner skal postmottak POD varsles.

5 Fellesføringer og informasjon
Det vil være føringer og særskilte forventninger til politiet for året, herunder
organisatorisk og faglig utvikling av enhetene, ut over det som fremkommer i
disponeringsskrivet. POD presiserer at anmerkninger om avvik fra f.eks. internrevisjonen
og arresttilsyn, skal følges opp. Den som får anmerkninger, skal legge en plan for å lukke
avvikene og rapportere dette.
POD har forventninger til at enhetene er forberedt på å bidra med faglig råd, kompetanse
og ressurser i utredninger, opplæring, prosjekter m.m. Det forventes også at enhetene er
forberedt på å ta i bruk mulighetene som ligger i digitalisering, samt forvalter og
benytter politiets eksisterende og kommende digitale løsninger. Som eksempel vil det i
2019 rulles ut en nasjonal løsning for lagring av digitale medier og digitale spor, noe som
vil påvirke arbeidsprosessene når det f.eks. skal sikres avhør og bilder "på stedet". Dette
vil fordre noe opplæring lokalt. Videre bes enhetene utnytte PHS sitt tilbud om
videreutdanning for påtalejurister for å styrke kvaliteten i straffesaksarbeidet.
Muligheter for kompetansebygging nasjonalt skal utnyttes før det gjennomføres
kompetansetiltak i utlandet.
Det er en del av enhetenes oppgave å sikre at beredskapsplanverk er oppdaterte,
relevante og kjent, og å forvalte øvrig regelverk og etterleve gjeldende regelverk.

5.1 Sentrale utviklingstiltak 2019
Formålet med den sentrale utviklingsporteføljen er å bidra til å realisere etatens
strategiske mål. Utviklingsporteføljen er innrettet slik at investeringene kommer hele
etaten, og derigjennom befolkning og samfunnet, til gode. Samtidig skal politiske
føringer, regelverk, drift og IKT-infrastruktur ivaretas og balanseres. Dette innebærer
også å ta hensyn til potensielle endringer i driftsforutsetninger, både økonomiske,
funksjonelle og organisatoriske. Det er en målsetting at porteføljen for 2019, og de neste
årene, i større grad skal understøtte målene "digitale publikumstjenester" og "politiets
evne til digitalt politiarbeid", samt tiltak som gir kostnadsreduksjon og
kostnadsunngåelse. Politiets enheter skal gjennom året være forberedt på å innføre
leveranser fra utviklingsporteføljen. Videre skal de sette seg i stand til fortløpende å ta i
bruk nye digitale verktøy.
Funksjonaliteten med et koordinerende ledd i POD som samordner innføringstiltak
overfor politidistriktene, videreføres som en del av linjeorganisasjonen. Det er en
forventning om at det også etableres eller videreføres et overordnet lokalt kontaktpunkt
med ansvar for det strategiske innføringsarbeidet i politidistriktene. Særorgan og andre
enheter forventes også å være i stand til å ta imot sentrale innføringstiltak som berører
dem.
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5.2 Innføring av ny personopplysningslov (GDPR)
Det følger av tildelingsbrevet for 2018 at POD skal følge opp og gjennomføre nødvendige
tilpasninger og endringer som følge av ny personopplysningslov (GDPR) som trådte i
kraft 20. juli 2018. I disponeringsskrivet for politi- og lensmannsetaten 2018 fremgår det
at enhetene skulle iverksette nødvendige tiltak for å sikre etterlevelse av regelverket, og
at POD vil komme med nærmere informasjon og veiledning og følge opp aktuelle tiltak.
Politidirektoratet har etablert et sentralt innføringsprosjekt. Det sentrale prosjektet skal
legge til rette for at alle enheter i politiet skal være i stand til å innføre og etterleve
regelverket. Aktuelle innføringstiltak i arbeidet vil særlig kunne knytte seg til utarbeidelse
av behandlingsprotokoller, databehandleravtaler, prosesstilpasninger, systemtilpasninger
og ivaretakelse av brukere og ansattes rettigheter. Dette arbeidet vil være sentralt for å
ivareta kravet til internkontroll på området.
Prosjektet har etablert et nettverk med kontaktpersoner i den enkelte enhet og disse vil
bli involvert i prosjektets arbeid. Det enkelte enhet vil være ansvarlig for innføringen i
egen enhet.
Alle enheter må utarbeide en plan for arbeidet med innføring av ny
personopplysningslov, herunder gjennomføre risikovurderinger og identifisere og
gjennomføre nødvendige tiltak i prioritert rekkefølge. Det enkelte enhets plan for
innføringsarbeidet må ses i sammenheng med det sentrale innføringsarbeidet.
Det er en forutsetning at innføringsarbeidet har god ledelsesforankring i den enkelte
enhet og at relevante sentrale roller/funksjoner involveres i arbeidet, i tillegg til relevante
fagmiljøer.

5.3 Midlertidig ordning med et sentralt kontaktpunkt for
databehandleravtaler
I forbindelse med innføringen av ny personopplysningslov, er det identifisert behov for en
rekke avklaringer knyttet til inngåelse av databehandleravtaler etter ny
personopplysningslov (GDPR). På bakgrunn av dette er det opprettet en midlertidig
løsning med et sentralt kontaktpunkt i PFT for henvendelser knyttet til
databehandleravtaler, som alle enheter i politiet har mulighet til å benytte seg av.
Henvendelser til kontaktpunktet kan for eksempel gjelde spørsmål om det skal inngås
databehandleravtale i et konkret tilfelle, og om en avtale skal inngås sentralt eller lokalt i
den enkelte enhet. PFT håndterer inngåelse av sentrale avtaler, herunder innhenting av
innspill og eventuelle fullmakter fra prosesseiere, behandlingsansvarlige og andre
enheter ved behov. I tillegg har PFT utarbeidet en mal for databehandleravtaler etter
GDPR som bør brukes ved inngåelse av lokale avtaler. Det vises for øvrig til
Politidirektoratets brev til alle enheter i etaten av 5. juli 2018, hvor det redegjøres
nærmere for den midlertidige ordningen.
Den midlertidige ordningen vil vare frem til det er besluttet hvordan arbeidet med
databehandleravtaler skal organiseres i et sentralt prosjekt jfr. kapittel 5.2. Den skal
blant annet bidra til økt etterlevelse av krav om databehandleravtaler og etablering av lik
praksis i etaten for inngåelse av databehandleravtaler, og bidra til identifisering av hvilke
tiltak det kan være nødvendig å prioritere i det videre innføringsarbeidet.
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5.4 HR
Politiet skal være en moderne og kompetent organisasjon som jobber på nye måter og
tar i bruk tilgjengelig teknologi. Kultur utvikles gjennom kontinuerlig forbedring av
arbeidsprosesser og metoder. For å lykkes må politiet drive systematisk og målrettet
utvikling av kompetanse, og ledere er nøkkelpersoner i dette arbeidet. I 2019 videreføres
arbeidet med lederutvikling gjennom blant annet ledergruppeutvikling,
mentoringprogram, program for utvikling av førstelinjeledere og opplæring av ledere på
nivå 2–5. Arbeidet med å utvikle en kunnskaps- og kompetansestrategi for politiet vil
pågå i 2019. Ulike interessenter (PHS, fagforeningene, distrikt og særorgan) vil bli
involvert gjennom en bredt sammensatt styringsgruppe og arbeidsmøter underveis.
Parallelt vil det foregå et utredningsarbeid av behov for et system for kompetansestyring.
Et slikt system vil øke kvaliteten og effektiviteten i etatens prosesser knyttet til
kompetanse.
For å gjennomføre politiets strategi og skape resultater, er etaten avhengig av at ledere
og medarbeidere samarbeider tett. Videre vil et godt partsamarbeid bidra til at politiet
når sine mål. Det skal legges vekt på involvering av de ansatte, og på at
medbestemmelse følges opp i tråd med lov- og avtaleverket. Det vil bli gjennomført
opplæring i Hovedavtalen/medbestemmelse for ledere i alle underliggende enheter i
2019.

5.5 HMS
Politi- og lensmannsetatens overordnede HMS-mål er at det skal være trygt å arbeide i
politiet. Arbeidet skal tilrettelegges og drives på en slik måte at det ikke oppstår skade,
verken på personell, miljø, materiell og/eller etatens omdømme. Effekten av målet skal
være et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt
arbeidssituasjon. For å nå målet skal arbeidsgiver arbeide systematisk med HMS i tråd
med instrukser gitt i Håndbok for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i politiog lensmannsetaten. Kartlegging, planlegging, oppfølging og evaluering skal skje i
samarbeid med verneombud, tillitsvalgte og medarbeiderne.
Politiet har som mål å skape en kultur preget av åpenhet og tillit hvor det tas
beslutninger basert på kunnskap, og hvor man lærer av feil og positive tilbakemeldinger.
For å støtte dette arbeidet innføres i 2019 et nytt forbedringssystem for hele etaten.

5.6 Fagforvaltningsansvar
Politiet skal arbeide likere og med bedre kvalitet. For å få til det er det behov for å
etablere systematisk og kunnskapsbasert utvikling, formidling og etterlevelse, og
oppfølging av nasjonale standarder og beste praksis for de ulike virksomhetsområdene.
Samlet skal dette bidra til at politiet blir en lærende organisasjon. I 2019 starter dette
arbeidet med at det for etterforskningsfeltet er etablert et forvaltnings- og
utviklingsapparat med formål om å:



Sikre en kunnskapsbasert, enhetlig og styrt fagforvaltning og videreutvikling av
etterforskningsfeltet.
Skape større likhet i hvordan etterforskning utføres og følges opp.

Riksadvokaten og Politidirektoratet er fagmyndighet for etterforskningsfeltet, som er delt
inn i åtte fagområder. Forvaltningsansvar for sju av åtte fagområder er gitt til Kripos,
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mens ØKOKRIM er fagforvalter for det siste fagområdet. Fagforvalter 3 avgir leder til
faggruppe(r) per fagområde. Faggruppene utarbeider og videreutvikler nasjonale
retningslinjer, prosedyrer og støttedokumenter iht. fastsatt prosessbeskrivelse, og er
sammensatt av representanter fra påtalemyndighet, distrikter og særorgan for å sikre
bred representasjon og nasjonale standarder som fungerer i praksis i det ganske land.
Politihøgskolen er gitt rollen som fagkoordinator og skal fungere som fagmyndighetens
forlengede arm, med ansvar for å koordinere og kvalitetssikre at arbeidet er gjennomført
i henhold til prosessbeskrivelse, og bidra til formidling. Den videre innføringen av
apparatet er knyttet til oppdrag "Systematisk og kunnskapsbasert utvikling av
etterforskningsfeltet."

5.7 PST distriktsenheter
PST har gjennom omorganiseringer i politidistriktene identifisert problemstillinger knyttet
til sikkerheten ved PSTs distriktsenheter (DE). Det pågår et utredningsarbeid i samarbeid
mellom PST Den sentrale enhet (DSE) og politidistriktene for å sikre at sikkerheten ved
disse lokasjonene er i tråd med gjeldende krav. Dette er et arbeid som fortsetter i 2019.
Arbeidet sees i sammenheng med fremtidig lokalisering av de lokale PST-enhetene.
Politidistriktene skal fortsette den gode samhandlingen med PST lokalt, og gi PST en
prioritering i samsvar med politidistriktets samlede utfordringer både med tanke på
personell, utstyr og lokaliteter.
DE med tildelte funksjoner innen de geografiske samarbeidsområdene (GSO) har et
særlig ansvar for involvering av de øvrige distriktsenhetene i GSO. Samhandlingen
mellom etterretnings- og forebyggingsfunksjonene i politidistriktene skal videreutvikles
på en måte som også ivaretar PSTs overordnede informasjonsbehov, for å hindre at
alvorlig kriminalitet skjer. Det forventes fortsatt deltagelse inn mot nasjonalt
etterretningsovergripende tiltak som Operasjon Anker.

5.8 Anskaffelser
PFT er gitt fullmakt til å samle og etablere felles anskaffelsesavtaler i etaten. Det er ikke
adgang for politidistrikt /særorgan/andre enheter til å inngå nye lokale
anskaffelsesavtaler uten etter avtale med PFT. PFT skal gi råd til enhetene i politiet ved
mindre anskaffelser, og PFT kan avtale gjennomføring av enkeltanskaffelser til den
enkelte enhet. Alle enheter skal gjøre innkjøp på etablerte fellesavtaler og som
hovedregel benytte standardprodukter der dette er angitt. Avvik fra anskaffelse av
standardprodukter skal være avtalt og særskilt begrunnet. Enheter som har behov for
eller ønsker informasjon om anskaffelser, skal ta kontakt med sin anskaffelsesansvarlige
i distriktet eller særorganet.

5.9 Lønn og regnskap
Fakturering mellom enheter i politiet skal ikke forekomme. Avtalte oppdrag og kostnader
skal belastes direkte gjennom føringer i SAP på den enheten som skal bære kostnaden,
og i henhold til den fullmakt/avtale som er gjort mellom partene, herunder angivelse av
riktig steds-/art- og prosjektkode.
Innføring av periodisert virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene
(SRS) skjer 01.01.21. Oppstart av prosjektet planlegges tidlig i løpet av første tertial
2019. PFT skal bistå POD med ressurser og kompetanse i oppgaven med innføring av
3

Oslo leder en av faggruppene innen fagområdet Skjulte metoder
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SRS i etaten. Alle distrikter og særorganer må regne med å måtte bistå i nødvendig
grunnlagsarbeid i 2019. POD vil komme tilbake med behov for bistand fra enhetene i
2019.

5.10 Eiendom, bygg og anlegg (EBA)
PFT er gitt fullmakt til å inngå/endre alle leieavtaler i etaten, og det er ikke adgang for
enhetene å inngå/endre leieavtaler. PFT er, på vegne av POD, kontaktpunktet for
enhetene knyttet til EBA, og PFT opererer innenfor sine fullmakter gitt av POD. PFT skal
sørge for å ha dialog med POD om etatens flerårige EBA-behov.
Alle enheter skal bistå PFT i å sikre oppdatert informasjon om politiets leiekontrakter til
FDVU-systemet Lydia. PFT har overtatt ansvar for lokal drift av EBA-tjenester innen
eiendomsforvaltning, kantine og renhold, samt arbeidsgiveransvar for lokale
medarbeidere innenfor disse områdene. Videre behov for overføring av operativt
driftspersonell til PFT vurderes av aktuell enhet sammen med PFT.

5.11 Anskaffelse, drift og utvikling av lokale IKT-løsninger
Det er ikke adgang for politidistrikt, særorgan eller andre til å inngå nye lokale avtaler,
anskaffe eller utvikle egne IKT-løsninger (nettverk, maskinvare, programvare,
skytjenester). Har politidistrikt, særorgan eller andre et udekket faglig behov for
anskaffelse eller utvikling av IKT-løsninger, skal dette godkjennes av POD. Innkjøp av
nytt utstyr (PCer etc.) skal skje i henhold til politiets godkjente produktliste (GPL), og i
henhold til rammeavtaler på IKT-området. Utstyr som er innkjøpt utenom denne
ordningen, vil bli nektet oppkobling mot politiets systemer.

5.12 Internasjonale operasjoner og EØS-prosjekter
Politiet skal i tråd med politiske prioriteringer, internasjonale forpliktelser og nasjonale
behov, sikre deltakelse i internasjonalt politisamarbeid. Spesielt er det viktig å ta del i de
fredsbevarende operasjonene og de bilaterale og trilaterale politisamarbeidsavtalene.
Politiet skal i 2019 levere kvalifisert personell til den internasjonale deltakelsen.
Rammene for årlige bidrag styres overordnet av JD og Utenriksdepartementet (UD).
Ressursuttaket fra politiet er satt til inntil 1 % av den operative politistyrken. Deltakelse i
Schengensamarbeidet, inkludert bidrag til ekspertstyrken og annen aktivitet knyttet til
Den europeiske grense- og kystvakt, er en internasjonal forpliktelse.
Ressursuttaket fra norsk politi i 2019 vil utgjøre 59 årsverk, hvorav 35 årsverk til
fredsbevarende arbeid, 20 årsverk til Den europeiske grense og kystvakt. Norsk politi må
regne med at de vil måtte delta som prosjektpartner og frigi personell til EØS-finansierte
prosjekter som tjener norske politiinteresser. Samtidig tas det sikte på at norsk
deltagelse i størst mulig grad dekkes gjennom EØS-midlene, slik at kjernevirksomheten
beskyttes i størst mulig grad.

6

Styring

Politiets enheter skal til enhver tid vurdere hvordan tildelte ressurser kan benyttes mest
mulig effektivt. Det er en forventning om at pålagte mål og resultatkrav nås innenfor
disponible økonomiske rammer.
Gjennom styrings- og fagdialog og de etablerte ledernettverkene, vil POD følge opp
enhetenes drift og gjennomføring og konkretisere og avklare forståelsen av oppdragene,
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valg av tiltak og metoder. Som del av oppfølgingen gjennom 2019 skal det gjennomføres
styringsdialogmøter med alle enhetene.
Politiet skal bruke risikostyring som verktøy i sin mål- og resultatstyring. God
risikostyring skal bidra til bedre måloppnåelse innenfor de budsjettrammer som er stilt til
disposisjon. For 2019 skal alle enhetene risikovurdere eget bidrag til å nå politiets
strategiske mål. Dokumentasjon skal oversendes POD innen 29. mars 2019.
Risikovurderingen skal oppdateres sammen med 1. og 2. tertialrapport for 2019.
Enhetene skal rapportere tertialvis, med mindre annen frist er oppgitt:
 30. april (1. tertial) – rapportering innen 10. mai 2019
 31. august (2. tertial) – rapportering innen 10. september 2019
 31. desember (3. tertial) – rapportering innen 15. januar 2020
Rapportering på økonomiske resultater per tertial og prognoser for året har følgende
rapporteringsfrister:
 30. april (1. tertial) – rapportering innen 16.mai 2019
 31. august (2. tertial) – rapportering innen 18. september 2019
 31. desember (3. tertial) – rapportering innen 17. januar 2020
Rapporteringen fra enhetene skal gi POD tilstrekkelig informasjon til å ivareta sin rolle
som virksomhetsstyrer av etaten og faglig rådgiver til JD og andre samarbeidsaktører,
samt ivareta rapporteringsplikten til JD. POD gjør oppmerksom på at enhetene har et
selvstendig ansvar for å informere direktoratet om vesentlige avvik i oppgaver slik de
fremkommer av disponeringsskrivet og vedtatte planer. Dette gjelder også avvik innen
økonomi og sikkerhet. Enhetene skal redegjøre for årsaker, konsekvenser og utarbeide
forslag til tiltak/håndtering.

7 Vedlegg
7.1 Særskilte vedlegg
a. Forklaring på budsjett for politiets enheter 2019
b. Styringsindikatorer 2019
c. Oppdrag 2019
d. Rapporteringskrav 2019
e. Akseptansekriterier

7.2 Særskilt vedlegg for særorgan og andre enheter
a. Kripos
b. Økokrim
c. Politiets utlendingsenhet
d. Utrykningspolitiet
e. Politihøgskolen
f. Grensekommissariatet
g. Nasjonalt ID-senter
h. Politiets IKT-tjeneste
i. Politiets Fellestjenester
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